
 

 

Suvinil participa da SP-Foto 2019  
 

• Para a exposição, a artista visual Marina Rodrigues construiu mural utilizando o efeito 

cimento queimado do produto Massa para Efeitos da Suvinil, além de diferentes cores da 

tinta Efeito Metalizado  

 

• Estande das galerias de fotos foram pintadas com cores Suvinil  

 
 
São Paulo, 21 de agosto de 2019 - A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, estará 

presente na 13ª edição da SP-Foto - Feira de Fotografia de São Paulo, considerado o mais importante 

evento dedicado ao trabalho fotográfico no Brasil, por meio de um mural construído pelas mãos da 

artista visual Marina Rodrigues, além da pintura dos estandes das galerias de fotos. 

 

Localizado no segundo andar do evento, o mural de 20m por 3,30m foi desenvolvido com a Massa 

para Efeitos da Suvinil, aplicando o efeito cimento queimado. A artista, que utiliza da técnica de Tape 

Art, também usou diferentes cores do produto Efeito Metalizado para compor esta obra autoral.    

 

No fundo do mural, foi utilizado o efeito cimento queimado na tonalidade da cor Hematita e o efeito 

metalizado nas cores Chumbo, Estrela do Mar, Noz Moscada e Ouro do Egito. O mural carrega forte 

referência industrial e urbana, alinhada à temática da SP-Foto, enquanto também dialoga com a 

identidade do cimento queimado.   

 

“A Suvinil me deu total liberdade para criar dentro da minha arte autoral envolvendo a SP-Foto e 

fazendo uma conexão de expressão usando seus produtos com os conceitos industrial e urbano. O 

fundo de efeito cimento queimado e o contraste das tintas metálicas vazam das linhas paralelas e 

triangulares criadas através da tape art, essa aplicada por mim de modo mais fluido neste mural. Meu 

convite é para que as pessoas reflitam através desta obra de que nem tudo cabe em uma moldura só, 

nossa visão pode e deve ser ampliada”, explica Marina.  

 



 

 

A SP-Foto acontece de 21 a 25 de agosto no Shopping JK Iguatemi.  

 
 
Serviço  
 

SP-Foto 2019 
21 a 25 de agosto 
Entrada gratuita 
 
Horários 
Quarta, 21 de agosto: 17h–21h 
Quinta a sábado, 22 a 24 de agosto: 14h–21h 
Domingo, 25 de agosto: 14h–20h 
 
Localização 
Shopping JK Iguatemi, 3º piso 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 
São Paulo, Brasil 

 

 

Sobre a Suvinil 

Nós somos a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF mais presente na casa dos brasileiros. 

Desde 1961 acompanhamos as suas histórias e te ajudamos a transformar os lugares onde você mora, 

vive e se expressa. Temos como premissa o relacionamento próximo com nossos consumidores e 

parceiros, e nosso objetivo é fazer parte dos momentos mais especiais da sua vida. Para isso, 

oferecemos uma linha completa de produtos para você pintar paredes, pisos, tetos, azulejos, madeiras, 

metais, entre outras superfícies. Tudo isso é preparado em nossas fábricas localizadas em São 

Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE). Vem saber mais sobre a gente! 

www.suvinil.com.br. 

 

Sobre a SP-Foto 

A SP-Foto – Feira de Fotografia de São Paulo – chega à sua 13ª edição como o mais importante evento 

dedicado ao trabalho fotográfico no Brasil. Realizada anualmente em agosto, mês da Fotografia, a Feira 

se consolida como plataforma de intercâmbio cultural e artístico entre curadores, colecionadores, 

artistas, renomadas galerias e admiradores desse segmento das artes. Ao longo de cinco dias, no 

http://www.suvinil.com.br/


 

 

Shopping JK Iguatemi, a fotografia moderna e contemporânea ocupa posição central em debates, 

lançamentos e exposições que se expandem por toda a cidade de São Paulo. 

 

Sobre Marina Rodrigues 

Entre a construção e desconstrução, as criações da artista visual Marina Rodrigues, que utiliza da 

técnica de Tape Art, cria forma na concepção sistêmica e minimalista de artes abstratas e geométricas. 

Traz consigo a transparência e leveza sobrepondo com a identidade marcante das linhas paralelas e 

triangulares. Formada em Joalheria, encontrou na Tape Art uma maneira de transbordar suas 

subjetividades criativas e enraizou, de maneira única, um estilo próprio se tornando referência nessa 

frente artística. Hoje, Marina se consagra como tape artista e no currículo tem parcerias com as marcas 

Nike, Heineken, Youtube, Suvinil e Google San Francisco. Já foi também assistente do tape artista que 

é referência mundial- Flekz, e já marcou suas linhas no Instituto Tomie Ohtake e Globo. Coleciona 

projetos executados em residências, escritórios, projetos cenográficos e mostras decorativas, sempre 

deixando sua personalidade registrada conduzida pela pureza e simplicidade, abrindo interpretações 

para projetos de arte – design.  

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA  

 

 

 

Letícia Castro - (11) 3147- 7231  

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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